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MORA İHTİLALİ TARİHÇESİ VEYA 
PENAH EF. MECMUASI 

[c. ıı .. sayı: 11, ·sahife 400 den d•vam] 

l+kl ~:.I .ı.::..:L. ':/\ J.i':I (1] Nitekim Mora ihtilaline mumaileyh sebeb-i müs
takil olub bunca ümmet-i Muhammed telef olub emval ve eşyaları girif
tar-i dest-i küffar olmakla esbat-ı beni - İsrail misillü sergedan vadi-i hay
retde hl-derman kaldılar.)_,.':/\ r' ~~l:_Cı\ ,jl ~l:.:.D~ ~'iJI l_,...}I Ekrimfi 
evladeküm bil-kitabeti innel-kitabete ehemm ül-umür lamiasınca devletlerin 
esası bu zümre olmalariyle ziyadesiyle dikkat farzdır Zira hacegan naehl 
olunca devletlerin nizam ve erkan ve kavaid ve şürfitunda tagayyür-i 
küfü halel iras id~r ve bu rütbeler tahrir olunduğu üzere aziz ve muh
terem v:e muteber tutulmakla umfirlar dahi aziz ve muhterem olur Bir 
müddet Devlet-i Aliyyenin hidmetinde olmayub ve zatında istidadı ol
mayanlara ahar rutbe dahi virilmek caiz değildir Bahusus taşra halkı 
biecmıihim ~+~~ namus-i saltanat nedir fark itmez ve ayanlık ile melı1f 
olub çiftciler beyza ve ducace getürmeleriyle ol lezzet dimağlarında kalub 
ve birbirlerine olan nefsaniyet-i dihkane kibri kendülerine tabiat olmakla her 
nedenlü paye ve rütbe virilse fark eylemeyüb yine kadimi hal ile şugulden hali 
olmazlar ve o makuleler namus-i saltanat ve sahib-i delet. ve veliyyün- niam ve 
Sadreyn ve Defterdar ve Reis ve Kethüda-i Sadr-i Ali ve gayrilerini fark et
mezler ve hakikat nazariyle nazar olunsa foto.hat ve devam-i Devlet-i Aliyyeye 
sa'y itmiş olanlar ekserileri rical-i Devlet-i Aliyyeden ve saray-i hümayun 
hademesinden vezaret virilen zatlar ide gelmişlerdir Bu mahalde Coğraf
yaya dair fakirane birkaç kelam gilk - güzar-i. iş'arına cesaret olundu 
Düvel-i Nasara devletlerin (?)kavmi mütecessis ül-umfir olmalariyçün daima 
bu fenlere ihtimamları kiyasdan efzı1n olub leyi ü nehar coğrafya kütü
bünün tevfirine ihtimam iderler maahaza kasr ül-akl olup perde-i cehalet 
ve kasvet-i kalbleriyle dide-i bal-i basiretleri mahcub iken ihtimam itme
leriyle yeni dünyayı bulub v:e Hind-i şarki sevahiline yol Lulub Darçın 
adalarına varınca (ya kadar) seyr ü sefer idüb berren ve bahren takvi
yetlerine bais bu fenlere tevaggul ile kemaliyle tahsil eylemelerinden ol
duğu zahirdir Devlet-i ebed-peyvende göre bir nüsha fakir· ve ganinin 
destresi olmak içün basma ile kütübün tevfirine sa'y ve ucuz baha ile 
bey' olunmak içün kifayet mertebe vezaif tayin oluna. ve her kitab nısıf 
kağıddan veya rubu kağıddan varakı olur ise satırlarına göre dahi narh 
tayin oluna ve kenarında bahası madrub olub 61 baha ile hey' oluna 
ve etraf ü eknafa neşr olunmalariyçün teşebbüs oluna Kur'an-i azi
m üş-şandan ve ahadis-i nebeviyyeden maada kütüb ve tasvir-i akalim 
ve hartalara. varınca ve Yunan ve Latin ve İtalyan ve Fransa ve sair 

[1] Bu arapça cümleden bir mana çıkarılamadığı için aynen yazılmakla iktifa olundu. 
Doğrusu şudur: 

lil"ı~ı Jl :tıl..'J'lojr:i Ia-tüedd il-emanete ila gayri ehliha. 
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Coğrafyaları terceme ve basma hattiyle tab' ve temsiline himmet 
olunsa menafi-i bi-şumar derkar ve bu Devlet-i Aliyyede ekali (ekalli ola;. 
cak) kebir daireli iki basmahane ve tasvirhane bulunmak vacibe-i 
şan-i maali-nişanındandır ve bu takrib ile cümle alem selef vakıalara ve 
kürevi i arz u maya vakıf olmalariyle ak! ü idraklare cila bahş tedbir 
ile mügayyer ve umfır-i atiyeyi fark itmeğe istidad kesb itmeleriyle 
vazifeleri olan hal Ü hidmete müdavemet ve herkes be-kadr-i hiş de
kaik-i ahval-i aleme vakıf olur ve bu suretler ile dahi nas başka olur 
ve sı1ret-i itaat dahi ziyade olacak haletdir Cennetmekan Sadr-i esbak 
Said Paşa ianetiyle Reisülmuarıifln zat kürevi-i sifati (?) ulilm-i şetta ile 
araste ve fünfın u maarif-i layi.ıhsa ile piraste ve müşarün bil-be.nan olan 
FJatfın-i sani cennetmekan İbrahım Efendi ihtimamiyle ancak bir basma
hane yapılub ona dahi hoşca himmet buyurulmadı Eğer himmet 
olunsa kürevi dünyada nayab olan fenler Asitane-i aliyyede a'lası bulu
nacağı zahirdir Düvel-i nasara bu makule fenler ve sanatlaJ" ile kavmini 
idare ve medar-i maaşları ziyade olmasına ve inkiyad üzere olmalariy
çün ve mirileri hususuna kimesneye giran gelmeyecek vechile teksirine 
ve refah~i bal-i reaya ve kıla'larınıh takviyetlerine leyi Ü nehar dikkat 
ve ihtimam idüb irad-ı miri dört şeyden olur ise kimesneye giran gel
mez Arzdan ve hayvanatdan ve eşcardan ve meta'dan Acıkdan (açıktan) 
olur ise bila sebeb defa.tir tevzii ve sair güne bir akçası giran gelür ve 
meşakkat ile kuvvetden (kuvveden) fiile gelecek umı1r-i cesime sanat ile 
bila-meşakkatin meramlarından ziyade husule getürülen ve edna mertebe 
umurlarında ihmali caiz görmezler ve balada zik~ olunan umı1rlarını 
sair umı1rlarına tercih ve leyi Ü nehar müzakere ve istişareden hali ol
mazlar Binaanaleyh Devlet-i Aliyye her hususa edna mertebe himmet 
buyursa sa!İhezar mema!ik-i mahrusa nizam bulacağı ve bir kimesneye 
bir akça zulm olmayarak miriye dahi irad hasıl olacağı nümaya:ndır 
Cenab-ı Hak her hususun ahsen vech üzere husulünde tevfik-i aliyyesini 
bedraka-i refik eyleye amin ' 

Ahval·i ticaret ve meta' 

Fıransa ve İngiliz ve Venedik ve İspanya ve Anaboltan (?) ve 
Niderlanda ve hazan Nemçelü egerçi memalik-i mahrusaya eşya getü
rüb akça alurlar Lakin memalik-i mahrusadan yine eşya alub ol. akça 
ya cümlesi ya nısfı yine yerine terk iderier Ancak başkaları vardır şey 

getürür akça alur ve memalik-i mahrusadan bir şey almazlar akçayı 
vilayetlerine götürürler kürkler bu nevidendir galiba külliyen tedbir ka
bul itmemek gerekdir Ancak kürkün münasib olan envaını tariklerince 
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erbab-ı meratibe tahsis ve maadalarından merd ü zenden men' olu
na ve zecr oluna ve taşralara dahi evamir-i aliyye ile vülat ve 
hükkam ve zabitan ziyadesiyle teftiş oluna ve tehdid idüb mütenebbih 
olmayanlardan cerime dahi alınmasına ruhsat virilüb eğerçi tecrim 
yazıkdır lakin hakikatına nazar olunsa sevab ve ecr-i azimdir olub tah
tında menafi-i bi-şumar derkardır Merd ü zenden m.en' oluna Havass ü 
avama cümleye hudud vaz' oluna Gerek kürk gerek sair kumaşlar içün 
hudud vaz oluna ve hududu havi bir risale dahi tertib oluna ve bas
ma hattiyle tab' u temsil ve taşralara dahi neşr oluna Ve na· erbab el
yevm giydikleri kürkleri ve kumaşı zararlan olmamak içün bey' iderl~r 
Giymeğe erbabı olanlara bir mikdar dahi zarar olur ise bir def'ada ol
muş olur Ve nefs-el-emr taşra halkının ekserileri bu nizamı isterler Bir 
dahi Yemen kahvesine virilen akça külliyen zayi oılır Cenab-i Hak Dev
let-i Aliyyeye bir mahalle garsını mukadder eyleye Elli senede!} berü · 
Mısır ve Basra ve Kuds-i şerif havalilerinde gars olunsa şimdiye kadar 
olmuşidi Sira ·Fransa burhandır Yüz yirmi senedir Amerika' da gars idüb 
bi-nihaye akça alurlar Bir dahi Hind kumaşı ve şalileri ve destarları ve 
kuşaklar külliyen men' ve yasağ-i ekide ve şedide ile yasağ oluna Beş 
yüz guruşluk kuşak ile iftihar iden kimesnede mikdar-i zerre akl yokdur 
Beş guruşluk kuşak müsavidir Kırk elli seneden mukaddem dahi bu 
devlet idi kumaş hususunda bu ihtişam yoğidi ve kibara hidmet iden 
hüddam bir mikdar şey' intifa' idüb bir kaç sene içinde medar-i maaş 
peyda itmek icab iderken anlar varınca bu makule kumaşları geyüb kesb 
itdikleri akçayı bu makule kumaşlara virmeleriyle anlar dahi bu makule 
kumaşları giyenleri kimesne hidmetkar olmaya ve intisab üzere olanlara 
dahi ittifakı: c~vab virilüb fimaba'd ·bu makule kumaş giymemek üzere 
hidmetlerine istihdam eyleyeler Mütenebbih ·almayanları kapularından 

tard eyleyeler Mora ve Rumeli'de kıyyesi otuz kırk guruşa deşte-i penbe 
i'mal olunur Bu deşteden destar imal eylemeleriyçün ba ferman-ı ali gerek 
memalik-i mahrusa ahalileri gerek Asitane-i aliyye ahalileri tehdid ve 
terğib olunalar Ve müddet-i kalilede Hinde mümasil destarlar imal olu
nacağına iştibah yokdur Zira Hind canibine giden akça_ kıyasdan efzı1n 
olub ta'daddan haric ve bir kaç sene bu hal üzere kalur ise amme müflis 
olacakları zahirdir Bundan başka beş yüz guruşluk kuşağı kuşanmağa 

herkesin irad ve kisb ve ticaret-i muayyenesi vefa itmemekle labüd 
zulme (zalemeye olacak) munhasır olur ve alem perde-i edebi yırtub 

itmeyecakları (etmiyecekleri) kalmaz Binaenaleyh sair kumaşlar dahi 
oldukca memalik-i mahrusada i'mali içün ba-ferman-i ali terğib olunalar 
Ve Tunus'dan 0...ı..._,J~ gelen büyük şallar hilali şallar memalik-i mahru
sada i'mallariyçün himmet oluna Bir devlet ve kavmi ne zaman zengin 
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olur Memalik-i mahrusasından hasıl olan akçadan başka sanat ve mahsu
lat ile ahar taraflardan mal celb olunacak tariklere teşebbüs ve kumaşları • vilayetlerinde i'mal etdirilüb akçaları ahar iklime gitmemekle zengin olurlar 
ve Hind kumaşları külliyen yasağ olmağla layüad akçanın telefden siyanet 
olunacağı zahirdir ve isga itmeyenler ziyadesiyle zecr olunalar mutlak 
kimesne giymeyüb ve tarik ve mertebelerinden tenkil dahi olunalar zira 
sefa.hata ,;\..,t.<..... akça vefa itmemekle ve zulme ve cerrarhğa münhasır 
olmamağla dünya elden gider ve aleyh it-tevfik. 

Evsaf-i meta' ez beray-i zarar-i hass u am ve sair 

Y apağıdan ve penbeden ve harirden i'mal olunan meta' her ne denlü ba
halu olur ise zararına cümle dünyanın halkı şerik değillerdir ve zararı am 
flc..SJ..r;. değildir hasdır zira bu makuleden olan eşyayi alan ile satan bey
nindedir bey' id.en faide görür iştira iden zarar görür AnGak sim ü zerden· 
tel ve kılabudan (kılaptan) i'mali kürevi dünyada mevcud olan beni - ade
me ve bundan sonra tevellüd idenlere zararı racidir Ne vechiledir sual 
varid olur ise akçanın kılleti olacağındandır zira kurevi dünyada her ne 
kadar maadin sahibi müluk ve emir var ise memleketlerinde bir sene
de ne mikdar sim ü zer ihrac olunur defterlerinden malum olur Bu 
takdirce bir senede ne mikdar tel ve kılabudan ve sırma i'maL olunur 
hisab olunsa bieyyi vechin kan ihrac olunan maadinden ziyade olması 
melhuzdur, Binaanaleyh fimaba'd tel ve kılabudan ve sır.ma i'mal olma
mak üzre cümle müluk ve ümera ittifak idüb men~ itseler amme pesen
dide idecek bir işdir ve tel ve kılabudan ve sırma i'mal iden erbab-i 
sanayi' taayyüşleriyçün penbe ve yapagıdan ve harirdeiı kumaş nesc idüb 
ve ÜZerlerine nadide nakışlar ile tezzeyyün (aynen) idüb ve bu makule 
kumaşların zir'ası (ziraı olacak) yüzer guruşa dahi bey' olunsa zarar . 
dinmez zira bayi' ile müşteri iki adem beyninde olacak faide ve zarar
dır ve zararı ammeye raci değildir ve bu takrib ile sim il·· zeri bu gı'.'ıne 

telefden siyanet ile çok mana vardır zira tahmin-i fakiranem üzere bir 
müddetden sonra akçanın ziyade kılletine bais olacağından ve alem se
fa.hata .;t ... t..;_ haris olduklarından enva-i fesadı irtikab ideceklerdir ve 
dünya tavrında çıkacağına iştibah yokdur Maahaza mukaddema bu ka
dar i'mal olunmaz iken şimdiye kadar dünya dahi fena olurdı Ancak 
iklim-i Amerika zuhüriyle ne'vama cok (çok) sebeb ile dünyanın i'marına 
ve imdadına hilece (haylıca olacak) yetişüb şimdi ise evvelden bir ·kaç -
kat ziyade i'mal olunmağla ve dahi bundan sonra Hiristofili Kolombo · 
ve Amerka-i saniye olmamak gerekdir ve bu telef Allahü a'lem muga
yir-i riza-i Bari ve şeriat-i teammudidir(?) ve bu hususa cümle müluk ve 
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ümera ittifak itniedikleri halde ni'm el-matluh fakat Devlet-i Aliyye'de 
tel ve kılabudan ve sırma i'malini men' olunmakla memalik-i mahrusenin 
sim ü zeri yerinde kalur Kezalik sikke-i · hasene-i hazret~i tacdariden 
olan guruş ve sair beyaz akça bahasını tutmamakla ahar mahalle git,. 
mez Lakin İstanbul zer-i mahbubu ve · Mısır ahar mahalle gitmemek 
içün rayicini ziyadece idüb yahud bir mikdar altununı noksan idüb 
kezalik funduk alt\lnı beş güruş karardır Lakin altununı · bir mikdar 
noksan idüb hulasa gerek cümle envaı altunlar ve beyez akçaıİıızın sim ü 
zerleri bahasını tutmaya Böyle olunca ahar diyara gitmez Saniyen ~si
t!lne' de 've memalik-i ınahrusede ki~esne bozub kuşak ve bilazik (bi
lezik) yapmaz ve bu sebeb ile sikke-i hasene-i hazret-i padişahi bir yere 
gitmez ve bozulmaz ve tel ve kılabudan ve sırma men' olunmaz ise 
bari akçanın bahalarını tahrir ol~nduğu üzere ziyade idince bozmağa . 
elivermez Lakin ham sim il zer ve i'mal olunmuş kuşak ve racet (ay
nen) ve sair ve tel ve kılabudan ve sırmanın bahalari şimdiki halde 
füruht olunduklarından bir akça ziyade füruht olunmaya ve bir dürlu 
terakkiye ıuhsat ve riza verilmeye ve bu nizam dahi elvirür akçamız 
diyar-i ahara gitmez ve kimesne bozub şey yapamaz ve lakin mes
kuk akçaya bu nizamların dahi liltfü yokdur velev zer-i mahbub ve 
funduk onar. guruşa çıksa Venedik altunı on 'beş guruşa çıkar inaa haza 
bu akça Venedik'in kendü sikkesi iken V enedik'de yüz elli beş paraya 
rayicdir beşart-i an ki Nemçe dökmesi tebdil olundukda dökme yetmiş 
yedi buçuk paraya alınur Ziyade revacina ruhsat vermez Böyle oldukda 
dikkat lazımdır Venedik altunı beşer guruşa rayic olmak üzere ve Ma
car altunı beşer guruşa yahud rubu' noksanına ve Nemçe dökmesi ikişer 
guruşa yahud doksanar paraya rayic olmak üzere dikkat· oluna Ve 
Neıiı.çelünün bundan bir iğbirarları olmamak gerekdir ve bu nehc 
üzere nizamları virilür ise azim iş olur y~ bu takrib sikke-i hasene~i 
hazret-i cihanbani ahar mahalle gitmez ve kim.esne .bozub şey' yap,. 
maz ve kenarı bJrakılıiı.ış altunlar rayici külliyen men' ve yasağ oluna 
Darphane-i Amireye getürsünler deyü ziyadesiyle tehdid oluna Vülat. ve 
hükkam bu babda külll ihtimam eylemeleriyçün tehdid olunalar Fimaba;d 
bir. mahalde rayic olmayub ve itleri bulunur ise vülat ve hukkam tecrim 
eyleyeler ve her ne mahalde var ise· bahaları ta'yin ·oluna .ve muhas
sıllar ve voyvadalar ve gümrük ümenaları ve sarraflar .alub Darbhane~i 
Amireye tesyir eyleyeler ve akçamız her minval-i muharrer hıfz olunca 
ahar mahalle eşya iştira' olunmakla fakat mahsulat bahamız ya cümle 
ya· nısfı gider ve Venedik altunı ve Macar ve· Nemçe dökmesi tahrir · 
olunduğundan bir akça ziyade revaclarına riza virilmeye ve i~ga 
itmeyen sarraf ve bazirgan ziyadesiyle te'dib oluna ve evamir-i aliyye 
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yahud hı.itılt-i ~erif:-i mevhibet-.redif ile' vülat ve ·.hükkani ve ıabitah 
lehdid oluna ve bu makule itaat ·ıtmeyenlerin akçalarını miri içün mec- . 
canen · zabt oluna nıutlak kuvvetden (kuvveden) fi'le getürile ··ve Mısır 
ve İzmir ve Şam ve Haleb ve Basra ve Bağdad ve Mekke-i Mükerreme,'ye 
devlet mübaşirleri gi_düb bir müddet meks eyleyeler vülat ve hükkdm 
ianetleriyle .devamına ihtimam eyleyeler ve her sikke Dar{ilhilafe'de . 
rayic olduğundan bir mahalle bir akça ziyac:le rayic olmayave Mekke 
·Şerifi Hazretleri tehdid oluna ve bir devlet mübaşiri Mekke-i Mü·· 
kertJ!ıhe'de eyyam-i vafire meks eyleye Zira bazirganlatve hücca~ırı. 
getürdükleri akçaları Hindiler .. ve Y emenlü- eşyalarını· füruht eyleme
letiyçün ağır baba ile almaları hilelerinden'..n:aşidir.·.·Attunlari. Ve d.§k~ 
meleri celb içün ziyade baha ile eğirçi bazirganları ıtına' ider.Ier Ancak 
ziyade virdikleri mıkdarı bey' idecekleri eşyanın iizerine >zamm idüb. 
bey' iderler ve memalik-i mahruse ahalilerine zarar; olduğundan .başka· 
hem ziyade malımız diyar-i ahara gider hem Hindiler veYemenlü ahmak
lığımıza imza çekerler Kendü toprağımı,Zda keyfe ma yeşa' böyle nizami 
vermemek şeyndir Binaenaleyh ·akçaların revacını ta'yin ye Daru1hila
fede rayic oldukları üzere her tarafa böyle rayic qlalcır Bir akça ziya
ğ.eye ruhsat verilmeye peyderpey tahdid oluna ve baladalahrir olundu
ğu üzere ci?:ye ve mukataatın nizamıııa himmet buyuruhırişe nizamdan 
sonra emval-i miri poliçe ile gönderilmeyüb hazine (ile} gönderile 
Ve hazine policeden ucuzdur Ve emval-i miri bir tarafa gitmez Hazılle-i 
hümayuna gider ve ağır akçalar Darbhane-i·Amirede tekrar k.at'. oiunca 
faide miriye kalur Şimdi bu faide (yi) sarraflar ve .bahusus Yahudi cinsi.. 

. itler ve · fimaba' d Fireiıgistan caniblerind.en c~tlid bir sikkeleri zuhur 
iderse dikkat ile yezn oluna .Revacım bir dereceye ta'yin ahına ki gü~ 
müşi veya altunı müceddeden ·akça ·kat' olunsa.faidesi .kalmak üzere ve 
bizim 'akçalarımiza· dahi. tahrir oh.ındugu üzere daima ·· dikkat ·oluna ki 
nizam-i mezbı1r .daim olub bir dürlü halel bulmaya Reca'na ila sac:Iatl.itia 

J~.,\..>.,:., JI ~J (aynen) Ber minval-i muharrer Hind kumaşım külliyen 
.·men" ve def'ine himmet. oluna ve dahi amme meygede~i ğaflet ile ser-·. 
mest olmakla bakır tombağı gümüş bahasına alurlar ne sa:fası~vardı.r 
Bari gümüşden idüb hin~i .iktizada üstadiyesi. zayi olur Çok galfet \le 
kezalik·. Saksonya nargile ve tabakiarı giran ·baha ile · olub · ve .. fincanları 
kiremid türabından farkı yokdur Bari~Kütahye'nin cevheriyeti,vardır 
Zamane· halkı ekserileri rah~t ve .safa ~edir · bilm~z •··~ neden ph.ır · 
alim-Allahu taala fark itmezler Biı;jsi: herrian nasiyesinde bir kara kosa 
rüsümduı: ( ?) deyü kaiayı .kör Ruhap(gurab ~ıj> (?) çekdiğiriifark)t~ 
mez ve ekser itdiklerini safa içün eylemeyüb emsali görsun . deyü ve · 
eğer mücerred safa içün iderıe·r ise mutlak, gayri kill~t~i akla hükıll' 
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olunur Bu makule şeyler ve kumaş-i Hindi ademi cesur ve marifetli ve 
sair bir hulk ile mümtaz itmez Cenab-i Hak Habib-i Ekrem hurmetine 
bu gafletlerden dahi ikaz eyleye amin. 

Evsaf~i hutô.t~i şerife ve evamir~i aliyye 

Balada tahrir olunduğu üzere nizamlara himmet buyurulur ise fima
ba'd nizam ve tehdidat zımnında şeref-riz-i südur idecek hutüt-i şerife 
ve evamir-i aliyye getürenler bir a'yan konağına nüzul, emri mahkemeye 
gönderüb i'lamını alurlar ve kimesnenin haberi olmamakla huzur-i şer'de 
vücuh-i belde ve cümle eshab-i çift ve arazi ve reayanın Kocabaşılan 
ve söz sahibleri ve metrepolid ve peskoposları meucud oldukları halde 
kıraat oluna ve sicill-i mahfuza ba'd-el-kayd mümza birer suret ihrac ve 
Kocabaşılann sandukalarına hifz oluna ve ba'zı kazalarda nahiyeler ol
makla nahiyelere dahi götürüb huzur-i şer'de kıraat oluna ve bu vechile 
irade-i aliyye taalluk buyurulur ise memalik-i mahrf:ısede bir zulm kal~ 
maz ve dünya müceddeden i'mar olur ve bu vechile mM iradı dahi 
ziyade olacağına iştibah yokdur. 

Evsaf-i medreseler ve kütühhaneler ve cevami' 

Fil-asl medreseler ve kütübhanelere ve cevamie külliyen ianet ve 
himmet Asitane-i aliyye'ye oldu Asitane~i aliyye'de ise lüzumundan zi
yade vardır Sahib-ül-hayrat olanlar memalik-i mahruse bilad ü emsarına 
bilad-i Arnabudan'a varınca .medreseler ve kütübhanelere ve cevamie 
himmet buyursalar hem etraf a'la ve edna ulf:ım-i şetta ile araste olacak
larından başka sevablan dahi ziyade olacağı melhuz olduğun,dan gayri 
Asitane-i aliyye'de dahi kesret-i sohteyan olmayacaklarından başka telef-i 
zehair dahi olmazdı. 

Hatime-i risale-i f akiranem 

Mukteza-i beşeriyet kaffe-i beni-adem birer sevdaya mübteıa ol
malariyle bu fakir i pür-taksirin sevdası cümleden ziyade ve bidaa-i 
acizanem cümleden dun ve kemter ve bu: makule noksan eda ile risa• 
lenin hame-giizar-i iş'an hal-i çakeranemden bafd ancak tahrik-i sevda-i 
bi-mealimiz hasebiyle tahririne cesaret olunmağla Huda-i müteal cüm- -
lemizin taksiratlarını afv ü mağfiret eyleye bihürmeti seyyid-il-mürselfn 
Noksan bidaam ve perişaniyetimiz hasebiyle ta'birat ve takdim ve te'hir 
ve imlasında vaki olan noksanımızı ulül-elbab ve· halim ve kerem ü 
merhamet sahibleri safh-i cemilleriyle setr ü afv buyurmaları vabeste-i 
lutf ü merhametlerine manuttur ve aleyh-it-tevfik. 
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Tüı•k Tarıilı Vesi:kalıırı 

Zeyl-i haber-i rahib 

Rı1m rehabından (rahabininden) i 'timad itdiğim kibri ihtiyar itmez bir 
rahib-i mercuvv ül-felah-ı me'mUl üs-salah Yunanca fenleri ba'-del-itmam 
Latin ve İtalyan li_sanları üzere dahi fen tahassülüne (aynen) arzu. idüb 
ve Nemçe memleketlerine varub on beş sene kadar müddet meks ba'de
hfi bin yüz doksan iki senesinde (1778) avdet idüb mülakatımızda ol ta
rafların tavr ü taFzlan müzakeresi sebkat idüb doksan iki senesine gelince 
Rumeli'den firar ve_ Nemçe ve sair taraflara varub tavattun iden reaya 
beş yüz bine baliğ olub rüesasında defterlerinde mukayyeddir ve cümle 
Balkan yerlerini kasaba ve köyler ve çiftlikler idüb rahib-i mezbı1r 

Devlet-i Aliyye'nin sadık ve gayretkeşi olmakla büka iderdi Aya ·avdet
leri mümkin değil midir deyü süal olunub Muhafaza iderler imkanı 
yokdur deyü cevab virmişidi Bakalarından sene-i maziyede istimaımız 
veya muhafazasiyçün Firengistanda olan nezare (?) ta Nemçelü ref' idüb 
kimesne sebebini bilmez Fakir-i pür-taksir vaki ise derim ki bir hikmet 
yokdur Mücerred memalik-i mahruseden giden reaya hududlan başla
rında kırk iki gün meks idince şayed ehl-i tslam vükuf (?) olur ve 
men'ider deyü bila meks mürur ve Nemçe memleketlerine gitmeleriyçün 
ref' itmişdir Başka sebeb olmamak gerekdir Rumeli reaya haneleri kaşa
ne-i bum ü gurab olub bir sefer zuhı1r itler ise reaya Devlet-i -Aliyye'ye 
hidmet idecek halleri kalmayub murabahacılar dahi giran murabaha ile 
ribh aler-ribh kazaları ve kuraları harab idüb bir mertebe n:ıedyfin it
mişlerdir ki bir dürlü edaya kudretleri yokdur Zalimlerin ..:,._)~=11; 
cebirlerinden halas içün akça bulunca heman istidane iderler Kaldı ki 
reaya .cizye ve tekalüf-i divaniyye içün karz akçaya muhtac ol
mazlar tedrici eda iderler istidaneleri heman zalimlerin zulmiyye akça
lariyçün olmağla bir reaya çiftlik ise subaşıları ve siftlik. sahibleri voy
vadalar vilayet umfiriyçün reayaya karz akça virürler ise mani' değildir 
Bunlardan başkaları ferd-i vahid reayaya karz akça karyece ve kazaca _ 
bir akça virmeyeler deyü ba-ferman-i ali tehdid oluna Virilsün deyü 
i'lam ve mahzar gelür ise -isga olunmaya Zalimlerin J:.)--:11; (aynen) işle
ridir Zira memleketler elden gidüb kelam-i fakirde sehv yokdur künh-i 
hakikatdır Yanya cesim medine iken el-yevm reayası firar itmededirler 
Sene-i maziyeden beril iyalleriyle külliyetlü reayalar firar idüb süal varid 
olur ise bu kadar reaya firar etmekle cizye malına noksan terettüb itmek 
iktiza iderdi Cizyedarlar noksanı sair reayaya tahmil ve günluk (aynen) 
tevellüd itmiş ve tevellüd idecekden cizye akçası almalariyle noksan 
gelmez belki sene-be-sene ubudiyetleri ziyade oluyor ve aleyh it-tevfik. 

. (1778) 
BİTTİ 
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